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Îmbrățișări
Leneșii sunt animalele cele mai înnebunite după 
îmbrățișări și își petrec ziua întreagă alintându-se. 
Din clipa când se nasc, îmbrățișează copacii și nu își 
slăbesc strânsoarea decât din când în când. Atât de 
mult le plac îmbrățișările, încât uneori chiar mor în 
timpul îmbrățișărilor.

Picioare
Fluturii pot gusta cu picioarele. Astfel își „testează“ 
mâncarea în primul rând, dar se și asigură că nu-și 
depun ouăle pe plante otrăvitoare.

Atenție… hipopotam!
Poate părea straniu, dar este adevărat: hipopotamii 
ucid anual tot atâția oameni cât leii, elefanții și 
bivolii… împreună.EDITURA P
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Mirosul ierbii
Îți place mirosul ierbii proaspăt tunse? Probabil 
că da… Dar știi ce anume generează acel miros? 
El se produce pentru că micuțele fire de iarbă 
încearcă să se vindece singure. Cam trist…

Roșii complexe
O roșie are mai multe gene 
decât un om.

Rezerve de apă
Nu există floare sau plantă care să poată trăi fără 
apă – nici măcar cactușii. Aceștia supraviețuiesc 
cu apa depozitată în rădăcinile lor, ceea ce îi face 
să reziste multe luni. Totuși, din când în când, 
trebuie să-și refacă rezervele de apă.
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Deși se spune că elefanții au „pielea groasă“, 
pielea lor este foarte sensibilă.

Nu îți place când îți cad dinții de lapte? 
Gândește-te că se poate și mai rău… Elefanții 
își schimbă molarii de cinci ori pe parcursul 
vieții!

Urechile elefantului african au forma 
continentului Africa.

Despre elefanți
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Știai că…

  …păsările colibri sunt singurele 
păsări care pot zbura și cu spatele?

  …gorilele râgâie când sunt bucuroase?

  …caii pot dormi în picioare?

  …girafele nu pot înota, dar sunt cele 
mai lungi mamifere terestre?

  …leul nu începe să ragă decât după ce 
împlinește doi ani?

  …masculul de struț poate să ragă ca un leu?

  …broaștele-țestoase marine văd perfect 
sub apă, dar când ies pe țărm sunt mioape?

  …păsările se pot așeza pe firele electrice 
fără să se electrocuteze?

  …unii pești sunt „electrici“, 
ca de exemplu țiparul electric?EDITURA P
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Florile sunt de toate mărimile și formele și au 
cele mai frumoase culori. Dar de ce sunt florile 
atât de colorate? Răspunsul e simplu: pentru 
a atrage insectele care să poarte polenul 
de la o floare la alta.

Cea mai bătrână floare din lume este 
Archaefructus sinensis. Fosilele ei au fost 
descoperite în China, în 2002. S-a dovedit că 
aveau o vechime de 125 de milioane de ani! 
Floarea nu se poate compara cu florile pe care 
le cunoaștem noi azi, dar forma ei seamănă 
cu aceea a lotusului.

Cea mai scumpă floare din istorie este o 
orhidee cultivată în China. În 2005, floarea 
a fost vândută la o licitație cu 202.000 
de dolari.

Despre fl ori
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CORPUL
UMAN
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Saliva
Nu poți simți gustul mâncării decât după ce este 
amestecată cu salivă.

Coaste
Fiecare om are 12 perechi de coaste. 
Dar unii oameni – 5 din fiecare 1.000 – 
au o coastă în plus (sau două), numită 
coasta cervicală. Majoritatea nici nu știu 
că o au.

  Piele
   Probabil știi că șerpii năpârlesc 

(își leapădă pielea). Dar știai că 
și pielea ta se reînnoiește tot la 
patru săptămâni?
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Cel mai mic
Care sunt cele mai mici oase din corpul uman? 
Cele trei mici oase din urechea mediană care 
formează scărița și care, împreună, sunt cam 
de mărimea unei monede de 10 bani.

Cea mai cea
Care parte a corpului uman 
este alcătuită din cele mai multe 
oase? Mâna: are 27 de oase.

Cea mai mare
Pielea este cel mai mare organ.

Inima
Inima unei femei bate mai repede decât inima 
unui bărbat.
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Știai că…

  …aproximativ 10% din populația lumii 
este stângace?

  …în fiecare zi îți cad între 50 și 100 de fire 
de păr?

  …sprâncenele tale se reînnoiesc la fiecare 
64 de zile?

  …atunci când mergi, folosești 200 de mușchi?

  …respiri cam de 23.000 de ori pe zi?

  …clipești din ochi cam de 25.000 de ori pe zi?

  …lungimea totală a vaselor de sânge din 
corpul unei adult însumează 100.000 de 
kilometri?

  …în toată viața sa, un om cască în medie 
de 250.000 de ori?
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Sforăieli
Este imposibil să sforăi și să visezi 
în același timp.

Visează
Pe măsură ce noaptea înaintează, 
visele pot deveni mai stranii.

  Mergi
   O persoană obișnuită merge pe 

jos într-o viață cât pentru două 
ocoluri complete ale lumii.

   

Plângi
Nou-născuții nu pot produce lacrimi 
atunci când plâng decât după trei 
săptămâni de la naștere.
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